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RESUMO: Este estudo investiga a (in)(ex)clusão dos catadores de materiais 
recicláveis, vulneráveis descartáveis à luz da (in)sustentabilidade humana em 
uma sociedade que caminha para o mecanismo lixo zero. O conceito lixo zero 
consiste no máximo aproveitamento e correto encaminhamento dos resíduos 
recicláveis e orgânicos e a redução, ou mesmo o fim, do encaminhamento destes 
materiais para os aterros sanitários ou para a incineração. Segundo o conceito 
estabelecido pela ZWIA, Zero Waste International Alliance Lixo Zero é uma meta 
ética, econômica, eficiente e visionária para conduzir as pessoas a mudar seus 
modos de vida, de forma a incentivar os ciclos naturais sustentáveis, onde todos 
os materiais são projetados para permitir sua recuperação e uso pós-consumo. 
A partir do conceito do termo, o objetivo é discutir até que ponto essa inovação 
(aparentemente) mais sustentável é ética e eficiente também do ponto de vista 
da inclusão social e não apenas um processo de automação da indústria do lixo 
para descartar vulneráveis. A proposta analisa a teórica metamorfose e 
emancipação social (in)sustentável dos catadores diante da visão de (pseudo) 
evolução da categoria para além da sobrevivência em uma sociedade lixo zero. 
No processo de investigação destaca-se que essa migração do sistema 
econômico linear para economia circular é liderada por corporações 
transnacionais de logística reversa que dominam e regem a considerada máfia 
do lixo transfronteiriço. Desse modo, a investigação propõe discutir a 
globalização 4.0 na modernidade em um mundo (aparentemente) sem fronteiras 
e a (r)evolução da economia verde como contributo crítico da Economia Política 
e do crescimento econômico desigual.  Para tanto, a metodologia foi pautada na 
revisão de literatura nacional e estrangeira, e seus respectivos casos concretos 
sociais e históricos, na análise dos modos de discurso para compreender as 
estruturas de Poder, no aporte teórico da teoria do reconhecimento – para 
promover uma leitura crítica do êthos coletivo como recurso para legitimar a 
violência e o embate histórico entre os interesses coletivos e os interesses dos 
indivíduos –, na Teoria Crítica do valor – e/ou dissociação do valor - e fetichismo). 
O estudo pretende trazer como resultado analítico que para moldar uma 
sociedade lixo zero efetivamente sustentável são necessárias políticas públicas 
e sociais de efetiva inclusão das pessoas que hoje são tão invisíveis e 
descartáveis quanto o lixo. A pesquisa possui uma perspectiva multidisciplinar, 
que envolve aspectos socioambientais pautados na alteridade, na antropologia, 



urbanismo e direitos humanos. Visa também apontar a importância da 
responsabilidade recíproca do Estado, sociedade civil e indivíduos imersos na 
ilusão de uma sociedade do espetáculo fetichista, produto do sistema de 
reprodução social do capital, que a tudo transforma em mercadoria. 
 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO À CIDADE; ESTADO; ACESSO À JUSTIÇA; 
CATADORAS(ES); LIXO ZERO 
 


